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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, các ngành, Ủy ban   t tr n t  qu c, các t  chức đoàn thể từ tỉnh 

đến địa phương đ i với công tác bảo đảm tr t tự an toàn giao thông. 

2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm tr t tự an 

toàn giao thông; nâng cao nh n thức và ý thức tự giác chấp hành pháp lu t của 

người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng 

lớp nhân dân. 

3. Triển  hai c  thể từng nhiệm v  trọng tâm của Nghị quyết đến t n xã, 

phường, thị trấn, thôn, làng,  h i ph , xóm,... ph  h p với điều  iện thực ti n 

của địa phương,  hông phô trương hình thức và triệt để tiết  iệm. 

4. Ph  biến, quán triệt nhiệm v  bảo đảm tr t tự an toàn giao thông đến 

từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân; 

g n trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị thực thi 

công v  với  ết quả thực hiện nhiệm v  bảo đảm tr t tự an toàn giao thông. 

5. Tăng cường ứng d ng  hoa học công nghệ trong công tác bảo đảm tr t 

tự an toàn giao thông, ch  trọng ứng d ng công nghệ thông tin trong quản lý 

điều  hiển giao thông; giám sát, phát hiện và x  lý vi phạm về tr t tự an toàn 

giao thông, điều hành v n tải. 

II. MỤC TIÊU:  àng năm, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn 

tỉnh t i thiểu từ 1  đến 5  trên cả 3 tiêu chí về s  v , s  người chết, s  người 

bị thương; hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 25  s  người bị chết và bị thương 

do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp t c triển  hai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên các giải 

pháp bảo đảm tr t tự an toàn giao thông tại  hỉ thị s   7- T TU ngày 

25/11/2016 của  an Thường v  Tỉnh ủy   hóa X X  và  ết lu n s  45-   TW 

ngày 0  2 20 9 của  an  í thư Trung ương  ảng  hóa X   về tiếp t c đ y mạnh 

thực hiện có hiệu quả  hỉ thị s   8- T TW ngày 04 9 20 2 của  an  í thư 

Trung ương  ảng về tăng cường sự lãnh đạo của  ảng đ i với công tác bảo đảm 

tr t tự an toàn giao thông đường bộ, đường s t, đường thủy nội địa trên địa bàn 

tỉnh; các Nghị quyết,  hỉ thị,  ông điện chỉ đạo của  hính phủ, Ủy ban an toàn 

giao thông Qu c gia và các văn bản triển  hai thực hiện của địa phương trong 
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công tác bảo đảm tr t tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp t c  iện toàn 

chức năng, nhiệm v , nâng cao hiệu lực, hiệu quả của  an An toàn giao thông 

tỉnh và  an An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành ph  đáp ứng yêu cầu 

của tình hình mới theo hướng dẫn của Trung ương. 

2. Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp lu t và các quy định liên quan đến 

công tác bảo đảm tr t tự, an toàn giao thông.  ồng ghép m c tiêu bảo đảm tr t 

tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện, các dự án đầu tư 

tạo ra nhu cầu giao thông, v n tải lớn. Quản lý ch t chẽ quá trình thực hiện quy 

hoạch, bảo đảm việc xây dựng mới ho c chỉnh trang các  hu công nghiệp, đô 

thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... ph  h p với năng lực  ết 

cấu hạ tầng giao thông và v n tải công cộng trên địa bàn tỉnh. 

3.  ảo đảm tiến độ, chất lư ng các dự án đầu tư  ết cấu hạ tầng giao thông 

trọng điểm trên địa bàn; t  chức giao thông  hoa học, h p lý; bảo trì, s a chữa 

 ết cấu hạ tầng giao thông g n với rà soát, x  lý dứt điểm các điểm đen, điểm 

tiềm  n tai nạn giao thông; xoá bỏ l i đi tự mở trái phép qua đường s t; đường 

cao t c   c Nam, ngăn ngừa, x  lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, 

đường thủy nội địa; bảo vệ an toàn tĩnh  hông đường tiếp c n và  hu bay cảng 

hàng không trên địa bàn tỉnh. 

4. Nâng cao chất lư ng an toàn  ỹ thu t và bảo vệ môi trường của phương 

tiện giao thông v n tải. 

5. Nâng cao thị phần v n tải đường s t, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng 

 hông, giảm dần ph  thuộc vào đường bộ; đ y nhanh tiến độ đầu tư, phát triển 

hệ th ng v n tải công cộng và liên tỉnh g n với hạn chế s  d ng phương tiện cơ 

giới cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

6.  iên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đ i với t  chức, cá nhân 

xây dựng, thực thi pháp lu t, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch v  v n tải và 

tham gia giao thông.   i mới công tác tuyên truyền, ph  biến, giáo d c pháp 

lu t về bảo đảm tr t tự, an toàn giao thông theo hướng lấy thay đ i hành vi làm 

tiêu chí đánh giá  ết quả; đ y mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng s ; 

v n động, hướng dẫn việc lồng ghép m c tiêu bảo đảm tr t tự, an toàn giao 

thông vào chương trình,  ế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, 

doanh nghiệp. 

7. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp lu t về bảo đảm tr t tự, an 

toàn giao thông trên địa bàn tỉnh: đ y mạnh ứng d ng công nghệ thông tin; xây 

dựng và đảm bảo  hả năng  ết n i, s  d ng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành 

giao thông v n tải, công an, y tế, bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên 

quan trong thực thi pháp lu t, tuyên truyền, ph  biến, giáo d c pháp lu t và 

nghiên cứu  hoa học về bảo đảm tr t tự, an toàn giao thông. 

       8. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và  h c ph c h u 

quả tai nạn giao thông; t p huấn  ỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân 

viên y tế cơ sở, lực lư ng thực thi pháp lu t và người tham gia giao thông. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Ban An toàn giao thông tỉnh 

a)  hủ động tham mưu cho U N  tỉnh,  hủ tịch U N  tỉnh triển  hai 
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thực hiện  ịp thời các chỉ đạo của  an  í thư Trung ương  ảng và  hính phủ, 

các  hương trình của Ủy ban An toàn giao thông Qu c gia về công tác bảo đảm 

tr t tự an toàn giao thông.  

b) Tiếp t c ph i h p với đơn vị, địa phương triển  hai hiệu quả  hỉ thị s  

 7- T TU ngày 25 11/2016 của  an Thường v  Tỉnh ủy   hóa X X  và  ết 

lu n s  45-   TW ngày 0  2 20 9 của  an  í thư Trung ương  ảng  hóa X   

về tiếp t c đ y mạnh thực hiện có hiệu quả  hỉ thị s   8-CT/TW ngày 

04 9 20 2 của  an  í thư Trung ương  ảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

 ảng đ i với công tác bảo đảm tr t tự an toàn giao thông đường bộ, đường s t, 

đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; các chỉ đạo của U N  tỉnh về tăng cường 

các giải pháp bảo đảm tr t tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

c) Chủ trì, ph i h p với các cơ quan thành viên  an An toàn giao thông 

tỉnh, cơ quan truyền thông và các đơn vị có liên quan đ i mới phương thức, nội 

dung, hình thức tuyên truyền, ph  biến pháp lu t về tr t tự an toàn giao thông. 

Ph  biến và triển  hai các Nghị định của  hính phủ quy định về quản lý hoạt 

động v n tải  hách và hàng hóa ở các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, về 

x  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông v n tải; phát huy hiệu quả 

chuyên m c An toàn giao thông của  ài Phát thanh và Truyền hình  ình  ịnh, 

 ài truyền thanh các huyện, thị xã, thành ph . 

d   hủ trì, ph i h p với các Sở: Nội v , Giao thông v n tải,  ông an tỉnh 

và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất tiếp t c hoàn thiện mô hình, chức 

năng, nhiệm v  và nâng cao năng lực của  an An toàn giao thông tỉnh và Ban 

An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành ph  cho ph  h p với tình hình mới 

theo hướng dẫn của Trung ương. 

đ)   y mạnh xã hội hoá công tác bảo đảm tr t tự an toàn giao thông thông 

qua các chương trình ph i h p với các doanh nghiệp; v n động h  tr  hoạt động 

thăm gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đ c biệt  hó  hăn vì tai nạn giao thông; tài 

tr , cấp phát áo phao, m  bảo hiểm cho nhân dân và học sinh ngh o tham gia 

giao thông.  

e)  hủ trì, ph i h p với Sở Giao thông v n tải,  ông an tỉnh và các đơn vị, 

địa phương t  chức rà soát, đề xuất  h c ph c  ịp thời các điểm mất an toàn 

giao thông;  hảo sát đề xuất l p đ t hệ th ng cảnh báo, đ n tín hiệu giao thông, 

hệ th ng đ n chiếu sáng, l p đ t camera giám sát giao thông tại các n t giao 

phức tạp trên địa bàn tỉnh để ph c v  công tác quản lý tr t tự an toàn giao thông.  

g) Tiếp t c đánh giá, sơ  ết, t ng  ết và  ý chương trình ph i h p bảo đảm 

tr t tự an toàn giao thông với các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội, như: 

Ủy ban   t tr n T  qu c Việt Nam tỉnh, Sở Giáo d c và  ào tạo,  oàn TN S 

 ồ  hí  inh tỉnh,  iên đoàn lao động tỉnh,  

h) Tham mưu đề xuất cho  hủ tịch U N  tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph  triển  hai ứng d ng những 

thành tựu  hoa học công nghệ mới để xây dựng,  ết n i và hoàn thiện hệ th ng 

cơ sở dữ liệu của tỉnh về tr t tự an toàn giao thông. 

i   ịnh    t  chức các đoàn công tác làm việc với các huyện, thị xã, thành 

ph  trong tỉnh và các ngành có liên quan về công tác bảo đảm tr t tự ATGT 
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nh m  iểm tra việc thực hiện các giải pháp bảo đảm tr t tự ATGT, đồng thời đề 

ra các giải pháp bảo đảm tr t tự ATGT, góp phần giảm tai nạn giao thông. 

    ôn đ c các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm t c chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Quyết định s  47 20 7 Q -U N  ngày 26 7 20 7 về Quy chế 

ph i h p thực hiện nhiệm v  bảo đảm tr t tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 

và Quyết định s  438 Q -UBND ngày 03/02/2021 về ban hành Kế hoạch thực 

hiện Quyết định s  2060 Q -TTg ngày  2  2 2020 của Thủ tướng  hính phủ về 

phê duyệt chiến lư c qu c gia bảo đảm tr t tự, an toàn giao thông đường bộ giai 

đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. 

2. Giao Sở G  o th n  vận t   

a  Tiếp t c triển  hai thực hiện  ề án xây dựng “ hiến lư c qu c gia về 

bảo đảm tr t tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2050”; triển  hai thực hiện các nhiệm v  giải pháp bảo đảm tr t tự ATGT 

đư c U N  tỉnh phê duyệt tại  ế hoạch s  79   -U N  ngày 23 7 202  về 

 ế hoạch thực hiện các biện pháp  iềm chế, thu hẹp, xóa bỏ l i đi tự mở qua 

đường s t trên địa bàn tỉnh theo Quyết định s  358 Q -TTg ngày  0 3 2020 của 

Thủ tướng  hính phủ về  ề án đảm bảo tr t tự hành lang ATGT và x  lý dứt 

điểm l i đi tự mở qua đường s t. 

b) Tiếp t c tăng cường ph  biến và triển  hai  u t Giao thông đường bộ 

năm 2008,  u t Giao thông đường thủy nội địa; các Nghị định của  hính phủ 

quy định về  inh doanh và điều  iện  inh doanh v n tải, về x  phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông v n tải đến các t  chức và cá nhân hoạt 

động v n tải. 

c) T p trung triển  hai bảo đảm tiến độ, chất lư ng và an toàn giao thông 

các dự án đầu tư xây dựng  ết cấu hạ tầng giao thông theo  ế hoạch đã đư c cấp 

có th m quyền phê duyệt đang triển  hai xây dựng; thực hiện nghiêm quy định về 

th m định an toàn giao thông đ i với các tuyến đường chu n bị đưa vào  hai 

thác, s  d ng. 

d) Triển  hai  ế hoạch bảo trì, s a chữa và bảo đảm an toàn  ết cấu hạ tầng 

giao thông hàng năm theo quy định; tăng cường ph i h p với  an An toàn giao 

thông tỉnh,  ông an tỉnh và chính quyền địa phương có liên quan rà soát, đề xuất 

x  lý các điểm đen, điểm tiềm  n mất an toàn giao thông trên hệ th ng đường do 

Sở quản lý;  ịp thời chỉ đạo  h c ph c, s a chữa hư hỏng  nếu có  bảo đảm an 

toàn giao thông trong m a mưa, l . 

đ)  hai thác hiệu quả dữ liệu x  lý vi phạm tr t tự an toàn giao thông để bảo 

đảm  hông cấp giấy phép lái xe cho lái xe trong thời gian bị tước quyền s  d ng 

giấy phép lái xe.  

e) Tăng cường thanh tra,  iểm tra, phát hiện x  lý nghiêm các hành vi vi 

phạm tr t tự an toàn giao thông, hành lang an toàn giao thông; ph i h p c ng 

ngành  ông an, các địa phương thực hiện hiệu quả  hỉ thị s   7  T-U N  ngày 

    0 20 8 về tăng cường quản lý nhà nước g n với  iểm tra, x  lý tình trạng xe 

công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe máy cày  éo rơ moóc lưu thông trên các tuyến 

giao thông trên địa bàn tỉnh. 
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g) T  chức thanh tra,  iểm tra và x  lý nghiêm vi phạm quy định pháp lu t 

về an toàn giao thông đ i với các đơn vị  inh doanh v n tải, trước hết là các đơn 

vị  inh doanh v n tải b ng ô tô và đường thu  nội địa để xảy ra nhiều vi phạm tr t 

tự an toàn giao thông và xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng; ph i h p với 

chính quyền địa phương quản lý đ i với các phương tiện thủy nội địa và các bến 

thủy nội địa;  iên quyết đình chỉ bến, phương tiện chưa đáp ứng đầy đủ quy định 

về an toàn  hi tham gia hoạt động v n tải.  

h) Tiếp t c chỉ đạo, triển  hai công tác  iểm soát tải trọng xe theo hướng 

đ y mạnh xã hội hóa đầu tư, áp d ng công nghệ hiện đại đ i với thiết bị cân, 

trạm  iểm tra tải trọng xe, ch  trọng các giải pháp ngăn ch n vi phạm từ g c, từ 

 hâu xếp hàng lên xe;  iểm soát ch t việc thực hiện quy định về  ích thước thành, 

thùng xe.  

i)   y mạnh ứng d ng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả  hai thác dữ 

liệu từ thiết bị giám sát hành trình để x  lý chủ xe, lái xe có các hành vi vi phạm 

về t c độ, về hành trình, đ c biệt là đ i với xe ô tô  inh doanh v n tải hành  hách 

theo h p đồng.  ông b  doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm trên các phương tiện 

thông tin đại ch ng. 

k) Tiếp t c tăng cường ứng d ng  hoa học công nghệ hiện đại camera giám 

sát quá trình đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều  hiển phương tiện cơ giới 

đường bộ, đường thu  nội địa ph c v  t t nhất nhu cầu của nhân dân tăng cường 

ứng d ng công nghệ thông tin. Tiếp t c cải cách thủ t c hành chính trong việc cấp 

mới, cấp đ i giấy phép lái xe; tăng cường giáo d c nâng cao trình độ chuyên môn, 

tinh thần, trách nhiệm và đạo đức của đội ng  giáo viên, sát hạch viên.  

l) Tăng cường công tác thanh tra,  iểm tra và x  lý nghiêm các hành vi tiêu 

cực trong công tác đăng  ý, đăng  iểm phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp giấy 

phép lái xe, b ng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.  

m) Tăng cường thanh tra,  iểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì  ết cấu 

hạ tầng giao thông; l p  ế hoạch th m định an toàn giao thông đ i với toàn bộ 

tuyến Qu c lộ đư c ủy thác và các tuyến Tỉnh lộ đang  hai thác, ch  trọng các 

điểm đấu n i; chỉ đạo các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông thực hiện b  sung 

đầy đủ hệ th ng an toàn giao thông. 

n) Thường xuyên ph i h p với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường 

công tác  hám sức  hỏe cho người điều  hiển phương tiện giao thông; t  chức 

h u  iểm  ết quả  hám sức  hỏe lái xe  inh doanh v n tải. 

3. Giao C n   n tỉnh  

a   hủ trì, ph i h p với các Sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, hoàn 

thiện hệ th ng văn bản quy phạm pháp lu t trong hoạt động giám sát, tuần tra, 

 iểm soát về tr t tự, an toàn giao thông cho ph  h p với tình hình mới theo 

hướng dẫn của  ộ  ông an. 

b    y mạnh công tác ph i h p tuyên truyền, giáo d c pháp lu t về bảo đảm 

tr t tự an toàn giao thông; v n động toàn dân tham gia bảo đảm tr t tự an toàn 

giao thông g n với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh T  qu c.  a dạng hóa 

phương thức tuyên truyền về hoạt động bảo đảm tr t tự, an toàn giao thông của 

lực lư ng công an trên mạng xã hội để theo  ịp với xu hướng phát triển hiện 
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nay,  ịp thời tuyên truyền, định hướng dư lu n.  ó chương trình ph i h p với Ủy 

ban   t tr n T  qu c Việt Nam tỉnh,  các t  chức chính trị - xã hội xây dựng, 

phát triển phong trào quần ch ng bảo vệ an ninh, tr t tự và tr t tự an toàn giao 

thông với các cuộc v n động, những mô hình ph  h p, thiết thực, có hiệu quả 

cao; ch  trọng các nội dung về xây dựng văn hóa giao thông cho thanh, thiếu 

niên, người điều  hiển mô tô, xe g n máy, doanh nghiệp và lái xe v n tải  hách. 

c  Tiếp nh n, quản lý và v n hành hệ th ng camera để giám sát, chỉ huy điều 

hành giao thông, x  lý vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh do  ộ  ông an và 

U N  tỉnh đầu tư. 

d)  hủ trì, ph i h p với các Sở: Giao thông v n tải, Y tế xây dựng cơ sở dữ 

liệu về tai nạn giao thông trên cơ sở tích h p, th ng  ê s  liệu báo cáo tai nạn giao 

thông tại hiện trường, s  liệu tai nạn, thương tích của cơ sở cấp cứu và điều trị 

nạn nhân tai nạn giao thông theo hướng dẫn của  ộ  ông an. 

đ) Triển  hai thực hiện công tác tuyên truyền, bảo đảm an toàn cháy n  đ i 

với cá nhân, t  chức, doanh nghiệp quản lý phương tiện giao thông và hoạt động 

v n tải; s n sàng phương án cứu nạn, cứu hộ  hi xảy ra tai nạn giao thông. 

e) Tăng cường tuần tra  iểm soát, ch  trọng tuần tra lưu động; đ y mạnh ứng 

d ng công nghệ cao, thiết bị  ỹ thu t nghiệp v  c ng như phương án s  d ng 

thiết bị ghi hình của các t  chức đư c giao quản lý,  hai thác hệ th ng  ết cấu hạ 

tầng giao thông để phát hiện và x  lý các hành vi vi phạm quy định về tr t tự an 

toàn giao thông, trong đó ưu tiên x  lý hành vi người điều  hiển phương tiện vi 

phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định t c độ, s  d ng điện thoại di động,  hông 

th t dây an toàn  hi ngồi trên ô tô,  hông đội m  bảo hiểm  hi đi mô tô, xe máy, 

vi phạm quy định về an toàn,  ỹ thu t và tải trọng của xe ô tô chở  hách từ 09 ch  

trở lên và xe ô tô tải có trọng tải từ  0 tấn trở lên, phương tiện thủy chở quá tải, 

 hông đăng  ý,  hông đăng  iểm,  hông trang bị ho c thiếu d ng c  cứu sinh,... 

Tăng cường  iểm tra, x  lý xe công nông, xe tự chế 3,4 bánh, xe máy cày  éo rơ 

moóc và xe hết niên hạn s  d ng tham gia giao thông trên đường giao thông công 

cộng theo quy định.  

g)  hỉ đạo lực lư ng  ảnh sát  inh tế tăng cường đấu tranh phòng, ch ng tội 

phạm buôn l u, sản xuất hàng giả đ i với các loại xe máy điện, xe đạp điện, m  

bảo hiểm cho người đi mô tô, xe g n máy.     

h)  uy động lực lư ng công an xã, phường, thị trấn, lực lư ng  ảnh sát  hác 

ph i h p với  ảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra,  iểm soát bảo 

đảm tr t tự an toàn giao thông. Tiếp t c phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của lực lư ng  ảnh sát tr t tự, lực lư ng liên quân bảo đảm tr t tự công cộng, tr t 

tự đô thị và tr t tự an toàn giao thông nh m làm giảm tai nạn giao thông và phòng 

ngừa tội phạm. 

i) T  chức điều tra, x  lý nghiêm các v  tai nạn giao thông; các v  tai nạn 

giao thông có đủ yếu t  cấu thành tội phạm phải ph i h p ch t chẽ với các cơ 

quan t  t ng để  iên quyết x  lý b ng pháp lu t hình sự. 

k) Thông qua hoạt động tuần tra  iểm soát, x  lý vi phạm tr t tự an toàn 

giao thông, chủ động phát hiện và  iến nghị x  lý các bất h p lý về t  chức giao 

thông; qua công tác ph i h p với  an An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông v n 
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tải và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông v n 

tải để  iến nghị xây dựng phương án t  chức lại giao thông theo từng tuyến, nhất 

là các tuyến giao thông phức tạp,  ịp thời  h c ph c các bất h p lý về t  chức 

giao thông, giải quyết các “điểm đen”, các tuyến giao thông phức tạp, tiềm  n 

nguy cơ gây tai nạn giao thông. 

l  Thường xuyên t  chức t p huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho lực lư ng 

làm nhiệm v  bảo đảm tr t tự an toàn giao thông, đảm bảo đủ năng lực đáp ứng 

yêu cầu nhiệm v  trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả cải cách thủ t c 

hành chính trong việc x  lý vi phạm tr t tự an toàn giao thông, đăng  ý phương 

tiện cơ giới đường bộ và giải quyết tai nạn giao thông.  

4. Giao Sở Y t  

a  Triển  hai thực hiện quy định về t  chức cấp cứu trước viện, trong đó có 

cấp cứu tai nạn giao thông; triển  hai thực hiện hệ th ng thông tin nguyên nhân 

t  vong do tai nạn giao thông dựa vào mạng lưới cơ sở  hám, chữa bệnh; ứng 

d ng công nghệ thông tin, mã hóa lâm sàng, thu th p s  liệu về nguyên nhân t  

vong do tai nạn giao thông theo hướng dẫn của  ộ Y tế. 

b)  hủ trì, ph i h p với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, nghiên cứu, 

đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực các cơ sở y tế hiện có, đảm bảo  hả 

năng cấp cứu tai nạn giao thông theo quy định, đáp ứng trực cấp cứu 24 24h tại 

các cơ sở  hám, chữa bệnh, cơ sở y tế, đảm bảo bán  ính ph c v  trung bình 

 hoảng 50 m theo hướng dẫn của  ộ Y tế. 

c  Xây dựng  ế hoạch nâng cao năng lực sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho 

cán bộ y tế cấp xã, thôn, bản trong giai đoạn 2022 - 2025; ph i h p với các đơn 

vị liên quan hướng dẫn trang bị bộ d ng c  cứu thương trên các phương tiện 

giao thông; ph i h p với  ông an tỉnh triển  hai hệ th ng cơ sở dữ liệu về tai 

nạn giao thông đường bộ theo hướng dẫn của  ộ Y tế. 

d  Ph i h p với các Sở, ban, ngành, địa phương t  chức t p huấn  iến thức, 

 ỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho lực lư ng  ảnh sát giao thông, Thanh tra giao 

thông, nhân viên  ội  hữ th p đỏ, tài xế, tình nguyện viên và người dân trên địa 

bàn. 

đ   hỉ đạo các cơ sở  hám bệnh, chữa bệnh tăng cường thực hiện nghiêm 

Thông tư liên tịch s  26 20 4 TT T-BYT-  A ngày 23 7 20 4 giữa  ộ Y tế và 

 ộ  ông an quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều  hiển 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư liên tịch s  

24 20 5 TT T  YT- GTVT ngày 2  8 20 5 giữa  ộ Y tế và  ộ Giao thông v n 

tải quy định tiêu chu n sức  hỏe cho người lái xe, việc  hám sức  hỏe định    

đ i với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở  hám sức  hỏe cho người lái xe; 

 iểm tra, x  lý nghiêm các t  chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong t  chức 

thực hiện. 

5. Giao Sở G áo dục v  Đ o tạo, các tr  n  Đạ  học, C o  ẳn , Dạ  

n h  trên  ị    n tỉnh  

a   ưa nội dung giáo d c pháp lu t về bảo đảm tr t tự, an toàn giao thông, 

văn hóa giao thông,  ỹ năng tham gia giao thông an toàn vào trong chương trình 

chính  hóa và trong các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp cho 
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học sinh, sinh viên theo hướng dẫn của  ộ Giáo d c và  ào tạo; tăng cường 

ph i h p giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo d c an toàn 

giao thông cho học sinh. 

b) Nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành, 

bộ môn  hoa học thuộc lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông theo hướng dẫn của 

 ộ Giáo d c và  ào tạo. 

c  Ph i h p với  an An toàn giao thông tỉnh,  ông an tỉnh và các ngành 

chức năng t  chức các bu i giao lưu, tuyên truyền trực quan cho học sinh, sinh 

viên về ATGT với nội dung thiết thực, sinh động, hiệu quả.  

d  Tăng cường giáo d c nâng cao  iến thức, chuyên môn, nghiệp v  về 

giáo d c ATGT cho giảng viên; tham gia hoạt động tuyên truyền pháp lu t 

ATGT và đào tạo  ỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh tại một s  trường 

T PT trên địa bàn tỉnh; v n động học sinh T  S, T PT tham gia cuộc thi 

“Giao thông học đường” trên internet.  

đ   hủ trì, ph i h p với Văn phòng  an An toàn giao thông tỉnh, Phòng 

 ảnh sát giao thông  ông an tỉnh t  chức các đoàn  iểm tra, đôn đ c n m b t 

tình hình một s  cơ sở giáo d c tại địa bàn phức tạp về giao thông trong công tác 

tuyên truyền, giáo d c pháp lu t ATGT cho học sinh, sinh viên. 

6. Giao Sở X   dựn   

a   hủ trì, ph i h p các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành ph  quản lý công tác quy hoạch và xây dựng đô thị, bảo đảm các  ết 

n i giao thông, công trình an toàn giao thông tiếp c n cho người  huyết t t và an 

toàn cho đ i tư ng tham gia giao thông d  bị t n thương; bảo đảm các công 

trình xây dựng lớn  hi  ết n i trực tiếp ra đường đô thị, Qu c lộ và Tỉnh lộ 

 hông gây gia tăng  n t c, tai nạn giao thông theo hướng dẫn của  ộ Xây dựng. 

b   hủ trì, ph i h p với Sở Giao thông v n tải và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành ph   iểm tra, x  lý vi phạm quy định về quy hoạch và xây 

dựng trên hành lang an toàn giao thông đường bộ. 

c)  iểm soát ch t chẽ công tác l p, th m định, phê duyệt, điều chỉnh đồ án 

quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo đồng bộ,  hả năng  ết n i giao 

thông; đảm bảo quy chu n, tiêu chu n quy định về diện tích đ  xe trong đô thị, 

công trình xây dựng,  hông gian vỉa h , l i đi bộ; quy hoạch hạ tầng giao thông 

đô thị đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông. 

d  Tăng cường công tác thanh tra,  iểm tra, quản lý nhà nước về tr t tự xây 

dựng;  iên quyết x  lý nghiêm các hành vi xây dựng công trình lấn chiếm hành 

lang bảo vệ công trình giao thông. 

7. Giao Sở Th n  t n v  Tru  n th n  

a) Tiếp t c chủ trì, ph i h p với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành ph  triển  hai thực hiện Quyết định s   3 7 Q -

TTg ngày 28 8 2020 của Thủ tướng  hính phủ phê duyệt  ề án Tuyên truyền về 

an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại ch ng và hệ th ng thông 

tin cơ sở. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-1317-qd-ttg-2020-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong-tren-phuong-tien-thong-tin-dai-chung-451599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-1317-qd-ttg-2020-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong-tren-phuong-tien-thong-tin-dai-chung-451599.aspx
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b) Ph i h p với  an An toàn giao thông tỉnh,  an Tuyên giáo Tỉnh ủy định 

hướng nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông tại các bu i họp giao ban 

báo chí hàng tháng; chỉ đạo, hướng dẫn hệ th ng truyền thanh cơ sở của tỉnh 

tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền v n động nhân dân phòng ch ng tác 

hại của rư u, bia, thực hiện “ ã u ng rư u bia,  hông lái xe”, tuân thủ quy định 

t c độ, đội m  bảo hiểm,  hông s  d ng điện thoại  hi lái xe, hành lang an toàn 

giao thông đường bộ, đường s t, điều  iện bảo đảm an toàn phương tiện thủy 

chở  hách,  

c  Ph i h p với  ông an tỉnh và các ngành có liên quan s  d ng hiệu quả 

 ết quả từ Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh để giám sát, điều 

điều hành giao thông, an ninh tr t tự đô thị. 

8. Giao Sở V n hó  - Thể th o  

a   hủ trì, ph i h p với các cơ quan liên quan hoàn thiện và c  thể hóa các 

tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông b ng hình ảnh sinh động và đ y mạnh việc 

tuyên truyền, ph  biến các tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông theo hướng dẫn 

của  ộ Văn hóa, Thể thao và  u lịch. 

b   hủ trì, ph i h p với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, ph  

biến các tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông b ng các hình thức văn hóa truyền 

th ng. 

c)  iểm tra, giám sát ch t chẽ loại bỏ những thông tin  ích động hành vi vi 

phạm quy định pháp lu t về tr t tự an toàn giao thông trước  hi cho lưu hành các 

tác ph m văn hoá, nghệ thu t; giám sát ch t chẽ việc g n quảng cáo rư u, bia với 

cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều  hiển phương tiện  hi s  d ng 

rư u, bia.  

d) T  chức t p huấn, cung cấp tài liệu  tài liệu, bài viết, hình ảnh  về an toàn 

giao thông cho cán bộ làm công tác tuyên truyền lưu động ở các huyện, thị xã, 

thành ph . Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền lưu động, sân  hấu hóa và các 

hình ảnh về an toàn giao thông. Phát động, t  chức  ội thi thông tin lưu động 

tuyên truyền về an toàn giao thông. 

9. Báo B nh Định, Đ   Phát thanh và Tru  n h nh B nh Định  

a)   y mạnh công tác tuyên truyền ATGT, tăng thời lư ng, đ i mới cách 

thức, xây dựng chuyên trang, chuyên m c tuyên truyền ph  biến các chủ trương, 

đường l i của  ảng, chính sách pháp lu t của Nhà nước về đảm bảo ATGT. 

b  Ph i h p với  an An toàn giao thông tỉnh và các cơ quan chức năng c p 

nh t  ịp thời thông tin về tình hình tr t tự ATGT trên địa bàn tỉnh, nêu gương cá 

nhân, t p thể tiêu biểu trong việc chấp hành các quy định của pháp lu t về tr t tự 

ATGT, phê phán các hành vi vi phạm pháp lu t về ATGT, duy trì các chuyên 

m c an toàn giao thông hàng tuần, hàng tháng. 

10. Bộ Chỉ hu  Qu n sự tỉnh v  Bộ  ộ    ên ph n  tỉnh 

a    y mạnh tuyên truyền, ph  biến giáo d c pháp lu t về tr t tự an toàn 

giao thông để mọi quân nhân, công nhân viên chức qu c phòng, người lao động 

trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp lu t về 

tr t tự an toàn giao thông. 
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b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm tr t 

tự an toàn giao thông, t p trung vào công tác quản lý, s  d ng phương tiện v n tải 

quân sự; chất lư ng đào tạo, sát hạch lái xe;  iểm định an toàn  ỹ thu t bảo vệ 

môi trường xe máy quân sự, phương tiện v n tải đường thủy. 

c) Tăng cường hoạt động tuần tra,  iểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành 

các quy định pháp lu t, điều lệnh, điều lệ của Quân đội đ i với người điều  hiển 

phương tiện quân sự  hi tham gia giao thông, nhất là thực hiện quy định của pháp 

lu t về nồng độ cồn, về t c độ và quy định về tải trọng  hi tham gia giao thông; 

ph i h p ch t chẽ với cơ quan chức năng của địa phương x  lý nghiêm các hành 

vi vi phạm tr t tự an toàn giao thông gây h u quả nghiêm trọng. 

d) Tăng cường huấn luyện, di n t p cứu hộ, cứu nạn các tình hu ng tai nạn, 

mất an toàn trên biển, trên các tuyến đường thu  nội địa cho lực lư ng hải quân 

và công binh trong toàn quân. 

11. Giao Sở T   ch nh 

a) Ph i h p với các cơ quan, đơn vị  có liên quan tham mưu gi p UBND 

tỉnh triển  hai thực hiện các cơ chế, chính sách tài chính trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước về công tác đảm bảo tr t tự an toàn giao thông.  

b)  àng năm đề xuất U N  tỉnh cân đ i, b  trí  inh phí cho các đơn vị 

đư c giao nhiệm v  thực hiện công tác đảm bảo tr t tự an toàn giao thông trên 

địa bàn tỉnh theo quy định. 

12. Giao Sở T  pháp  

a) Ph i h p với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các văn bản quy 

phạm pháp lu t liên quan đến công tác bảo đảm tr t tự an toàn giao thông, phát 

hiện những quy định  hông ph  h p với quy định của  u t ban hành văn bản quy 

phạm pháp lu t,  iến nghị cơ quan ban hành văn bản s a đ i, điều chỉnh cho ph  

h p quy định pháp lu t. 

b) Ph i h p với  ông an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện  iểm sát nhân dân 

tỉnh tham  hảo các  inh nghiệm quản lý xã hội tiên tiến làm cơ sở đề xuất hoàn 

thiện các quy định pháp lu t về x  lý vi phạm hành chính, phạt nguội, x  phạt qua 

hệ th ng tư pháp đ i với hành vi vi phạm tr t tự an toàn giao thông. 

c) T  chức t p huấn và cung cấp tài liệu cho đội ng  báo cáo viên toàn tỉnh 

các văn bản pháp lu t có liên quan đến tr t tự an toàn giao thông.  

13.  ề nghị   c Quản lý thị trường tăng cường  iểm tra,  iểm soát ngăn 

ch n việc sản xuất và lưu thông các sản ph m, ph  t ng, linh  iện của phương 

tiện giao thông, m  bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy... giả,  hông đạt tiêu 

chu n chất lư ng trên thị trường. 

14. Giao Sở    hoạch v  Đ u t  

a   hủ trì, ph i h p với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành ph  trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, bảo đảm các 

m c tiêu về an toàn giao thông trong các quy hoạch v ng, quy hoạch tỉnh và các 

quy hoạch có tính chất  ỹ thu t, chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực giao 

thông v n tải theo quy định của  u t Quy hoạch và các quy định pháp lu t  hác 

có liên quan theo hướng dẫn của  ộ  ế hoạch và  ầu tư. 
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b) Nghiên cứu lồng ghép các m c tiêu về đảm bảo tr t tự an toàn giao thông, 

ch ng  n t c giao thông và giảm ô nhi m môi trường từ hoạt động giao thông v n 

tải và dự báo nhu cầu giao thông vào các m c tiêu của quy hoạch tỉnh. 

c) Tham mưu U N  tỉnh phân b  v n cho các dự án đầu tư phát triển giao 

thông v n tải thực hiện m c tiêu giảm tai nạn giao thông,  n t c giao thông và ô 

nhi m môi trường.  

15. Giao Sở Nộ  vụ  

a)  hủ động tham mưu c ng T   iểm tra  ông v  tỉnh tăng cường  iểm 

tra, phát hiện,  iến nghị x  lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi 

phạm quy định của  hính phủ về nghiêm cấm việc s  d ng rư u, bia, đồ u ng 

có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc theo  hỉ thị s  

26  T-TTg ngày 05 9 20 6 của Thủ tướng  hính phủ và  hỉ thị s  23  T-

U N  ngày     0 20 6 của  hủ tịch U N  tỉnh. 

b) Ph i h p với  an An toàn giao thông tỉnh và các sở, ngành liên quan 

nghiên cứu, đề xuất tiếp t c hoàn thiện mô hình, chức năng, nhiệm v  và nâng 

cao năng lực của  an An toàn giao thông tỉnh và  an An toàn giao thông các 

huyện, thị xã, thành ph  cho ph  h p với tình hình mới theo hướng dẫn của 

Trung ương. 

16. Đ  n hị V ện   ể  sát nh n d n tỉnh, T   án nh n d n tỉnh  

a) Ph i h p với cơ quan điều tra các cấp đ y nhanh tiến độ  hởi t , điều tra, 

truy t , xét x  các v  án vi phạm pháp lu t về ATGT. 

b) Ph i h p đưa ra xét x  lưu động các v  án điểm, dư lu n xã hội quan tâm 

nh m ph  biến, tuyên truyền pháp lu t về tr t tự ATGT, răn đe, giáo d c, ngăn 

ngừa các hành vi vi phạm pháp lu t về tr t tự ATGT. 

17. Đ  n hị Ủ    n M t trận T  qu c V ệt N   tỉnh, các  o n thể  các 

sở,   n, n  nh, các cơ qu n th nh v ên B n An to n    o th n  tỉnh  

a)   y mạnh công tác tuyên truyền pháp lu t tr t tự an toàn giao thông để 

nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đ c biệt đ y mạnh tuyên 

truyền pháp lu t về tr t tự an toàn giao thông đến t n cơ sở, phường, xã, thị trấn, 

t  dân ph . T p trung tuyên truyền vào các đ i tư ng có nguy cơ gây tai nạn giao 

thông cao, như: lái xe  hách, người điều  hiển xe mô tô, thanh thiếu niên trên địa 

bàn nông thôn;...  

b  Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về v n động nhân dân tham gia 

bảo đảm tr t tự ATGT, đ c biệt ch  trọng v n động nhân dân tham gia bảo vệ, 

ch ng lấn chiếm vỉa h , lòng đường, hành lang ATGT; tích cực tham gia xoá bỏ 

l i đi tự mở trái phép ho c xây gồ giảm t c, c m biển cảnh báo và cảnh giới 

ATGT tại các điểm giao c t giữa đường giao thông nông thôn, đường nội bộ  hu 

dân cư với đường s t.  

c  Phát huy vai trò của Ủy ban   t tr n t  qu c và các t  chức chính trị - xã 

hội,  ội  iên hiệp ph  nữ các cấp trong việc tuyên truyền nâng cao nh n thức 

người dân trên địa bàn nông thôn trong việc chấp hành các quy định của pháp lu t 

về tr t tự ATGT;  iên đoàn  ao động tỉnh đ y mạnh hoạt động tuyên truyền, v n 

động công nhân, viên chức, người lao động tự giác chấp hành pháp lu t về tr t tự 
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ATGT;  oàn Thanh niên  ộng sản  ồ  hí  inh tỉnh tăng cường hướng dẫn  ỹ 

năng tham gia giao thông an toàn, đ y mạnh thực hiện hiệu quả cuộc v n động 

“Thanh niên với văn hóa giao thông”;... 

18. Đ  n hị Cục Qu n lý Đ  n   ộ III 

a) Thường xuyên ph i h p với  an An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông 

v n tải và các đơn vị liên quan t  chức  iểm tra, yêu cầu các Nhà đầu tư  OT, 

các đơn vị quản lý tuyến qu c lộ thực hiện nghiêm việc  h c ph c các hư hỏng, 

bất c p hạ tầng giao thông, đ c biệt trên tuyến qu c lộ   qua địa bàn tỉnh  ình 

 ịnh; đồng thời đánh giá  ết quả thực hiện của Nhà đầu tư, báo cáo, đề xuất  ộ 

Giao thông v n tải, T ng   c đường bộ Việt Nam phương án x  lý theo quy 

định đ i với các Nhà đầu tư ch m tr  ho c  hông thực hiện đầy đủ các công tác 

bảo đảm ATGT, duy tu, s a chữa hạ tầng giao thông; t  chức  iểm tra, x  lý các 

vị trí ng p nước trên các tuyến Qu c lộ. 

b)  ịp thời ph i h p, chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến Qu c lộ  h c ph c 

và điều chỉnh những bất h p lý tại các n t giao đồng mức, x  lý “điểm đen” tai 

nạn giao thông và mất ATGT;  h n trương rà soát và điều chỉnh hệ th ng báo 

hiệu đường bộ theo Quy chu n 4 :20 9  GTVT. 

c) Tiếp t c  iểm tra, yêu cầu các đơn vị quản lý tuyến b  sung các cảnh 

báo, báo hiệu đường bộ tại các vị trí qua trường học trên tuyến Qu c lộ nh m 

bảo đảm an toàn tuyệt đ i cho các em học sinh tham gia giao thông. 

19. Giao UBND huyện, thị xã, thành ph   

a) Tiếp t c triển  hai thực hiện nghiêm t c chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Quyết định s  47 20 7 Q -U N  ngày 26 7 20 7 về Quy chế ph i h p thực 

hiện nhiệm v  bảo đảm tr t tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Quyết định 

s  438 Q -UBND ngày 03/02/2021 về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 

s  2060 Q -TTg ngày  2  2 2020 của Thủ tướng  hính phủ về phê duyệt chiến 

lư c qu c gia bảo đảm tr t tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 

2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. 

b) Xây dựng các  ế hoạch chuyên đề tuyên truyền, v n động g n với giám 

sát thực hiện nhiệm v  bảo đảm tr t tự an toàn giao thông, như: chuyên đề an 

toàn giao thông cho người đi xe mô tô, xe g n máy, xe đạp điện; chuyên đề tuyên 

truyền  hông điều  hiển phương tiện tham gia giao thông  hi đã s  d ng rư u bia 

và các chuyên đề ph  h p với điều  iện thực tế của địa phương; phát huy mạnh 

mẽ vai trò của các t  chức chính trị xã hội, hiệu quả của hệ th ng loa phát thanh, 

hệ th ng đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn, các loại hình văn hóa nghệ 

thu t dân tộc, các công c  truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến quan trọng 

trong văn hóa giao thông trên toàn tỉnh.  

c)  hỉ đạo các lực lư ng chức năng tăng cường tuần tra,  iểm soát ngăn 

ch n và  iềm chế tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe g n máy trên các 

tuyến đường nông thôn, nội thị, tỉnh lộ; tăng cường, b  trí thêm các lực lư ng 

 hác ngoài  ảnh sát giao thông tham gia bảo đảm tr t tự an toàn giao thông trong 

các dịp l , tết; x  lý nghiêm đ i với các trường h p đã u ng rư u, bia điều  hiển 

mô tô, xe g n máy tham gia giao thông, chở quá s  người quy định,  hông đội m  

bảo hiểm  hi đi mô tô, xe g n máy,  



13 

 

d) Ph i h p ngành đường s t có có  ế hoạch xóa bỏ l i đi tự mở qua đường 

s t trên địa bàn. Tăng cường biện pháp cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông 

điểm giao c t đường bộ với đường s t  hông có rào ch n; làm gờ giảm t c và c m 

biển cảnh báo nguy hiểm từ đường ph  ra đường chính tại tất cả các điểm giao c t 

giữa đường huyện, đường xã, đường nội bộ, đường giao thông nông thôn  bao 

gồm cả l i đi tự mở ; cương quyết  hông để phát sinh l i đi tự mở trái phép qua 

đường s t, g n trách nhiệm và x  lý    lu t đ i với người đứng đầu cấp huyện, xã 

nếu để phát sinh l i đi tự mở trái phép. T  chức cảnh báo có người gác tại các l i 

đi tự mở qua đường s t có m t độ phương tiện cao. 

đ)  àm t t công tác phòng ngừa  hông để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, tái 

lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.  hịu trách nhiệm chính trong việc để xảy 

ra tình trạng lấn, chiếm xây dựng công trình, v t  iến tr c  hông phép, sai phép 

trong hành lang an toàn giao thông gây mất an toàn giao thông. Rà soát, th ng 

 ê, x  lý các chủ xe công nông, xe tự chế 3,4 bánh, xe máy cày  éo rơ moóc trong 

phạm vi địa phương quản lý và chịu trách nhiệm trước  hủ tịch U N  tỉnh nếu 

các phương tiện này hoạt động trên đường giao thông công cộng trên địa bàn 

mình quản lý. 

e) X  lý  iên quyết   ể cả cư ng chế  việc lấn, chiếm hành lang an toàn giao 

thông đường bộ, đường s t, đường thủy nội địa gây mất an toàn giao thông theo 

đ ng trình tự, thủ t c quy định của pháp lu t. Tăng cường phát quang, giải tỏa 

tầm nhìn tại các ngã ba, ngã tư, các đoạn đường cong, đoạn đường có tầm nhìn bị 

che  huất của các tuyến đường đư c phân công quản lý trên địa bàn; đảm bảo an 

toàn giao thông tại các bến đò, bến  hách ngang sông. 

g  T  chức, triển  hai xây dựng các trạm dừng nghỉ theo quy hoạch để ph c 

v  nhu cầu thiết yếu của lái xe, hành  hách, phương tiện dọc các tuyến đường 

qu c lộ và đường tỉnh, đảm bảo người lái xe  hông quá 04 giờ là đư c dừng nghỉ 

theo quy định. 

h) Tiếp t c duy trì, củng c , nâng cao chất lư ng mô hình xã, phường, thị 

trấn “Tự quản về An toàn giao thông”, “Th p sáng Qu c lộ”, “Th p sáng đường 

quê”,... 

i)  hịu trách nhiệm trước U N  tỉnh nếu để gia tăng các chỉ tiêu tai nạn 

giao thông trên địa bàn quản lý;  hông xem xét các hình thức thi đua,  hen 

thưởng nhà nước đ i với t p thể UBND huyện, thị xã, thành ph  và  hủ tịch 

UBND - Trưởng  an An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành ph  nếu trong 

năm để xảy ra tai nạn giao thông đ c biệt nghiêm trọng trên địa bàn mà nguyên 

nhân đã đư c U N  tỉnh,  hủ tịch U N  tỉnh chỉ đạo nhưng chưa  ịp thời  h c 

ph c (điểm đen về tai nạn giao thông, đường dân sinh, lối đi tự mở, đường ngang 

đường sắt...). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và  hủ tịch U N  các 

huyện, thị xã, thành ph  có trách nhiệm: 

a  Theo chức năng, nhiệm v , quyền hạn đư c giao có trách nhiệm xây 

dựng  ế hoạch c  thể để triển  hai thực hiện có hiệu quả các nội dung của  ế 

hoạch này; đưa tiêu chí an toàn giao thông là một trong những tiêu chí xét thi 
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đua hàng năm của các đơn vị, địa phương; t p trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng 

cường  iểm tra, đôn đ c việc triển  hai thực hiện các nhiệm v , giải pháp ph  

h p với điều  iện thực tế ở từng ngành, lĩnh vực, địa phương nh m đạt đư c 

m c tiêu đã đề ra. 

b   ịnh    hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo  ết quả thực hiện, g i về  an 

An toàn giao thông tỉnh để t ng h p, báo cáo   N  tỉnh, U N  tỉnh, Ủy ban 

An toàn giao thông Qu c gia và các cơ quan có liên quan theo quy định.  

2. Giao  an An toàn giao thông tỉnh chủ trì, ph i h p với các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, địa phương theo d i, đôn đ c việc triển  hai thực hiện  ế 

hoạch này; định    sơ  ết, t ng  ết, báo cáo và  iến nghị cấp có th m quyền về 

ban hành các cơ chế, chính sách ph  h p và t  chức triển  hai các nhiệm v , giải 

pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả  ế hoạch này. 

Trong quá trình t  chức thực hiện, nếu cần thiết phải s a đ i, b  sung 

những nội dung của  ế hoạch này, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, địa phương 

chủ động có văn bản đề xuất,  iến nghị g i về  an An toàn giao thông tỉnh để 

t ng h p, báo cáo đề xuất U N  tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./. 
 

 
                   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                  N u ễn Ph  Lon  
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